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ค าน า 

ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี้  

1. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกบัข้อมูลอื่น ทั้งที่เป็น

ข้อมูลทางการเงินหรือไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินดังกล่าว) ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกิจการ รายงานประจ าปีของกิจการอาจ

เป็นเอกสารฉบับเดียวหรือเอกสารที่รวมเป็นชุดเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกนั  

2.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีเขียนขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ดังน้ัน การเข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีจะต้องเข้าใจในบริบท

ของวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการสอบบัญชี    

รหัส 200
1
 ข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีได้ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะและวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชี  ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินไม่

ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐาน

การสอบบัญชีนอกเหนือไปจากที่ได้รับเพ่ือการแสดงความเหน็ต่องบการเงิน  

3.  มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอ่านและพิจารณาข้อมูลอื่น เน่ืองจากข้อมูลอื่นอาจ

มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกบังบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซ่ึงอาจ

ช้ีให้เหน็ว่างบการเงินมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือข้อมูลอื่นมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงอาจลดความน่าเช่ือถือของทั้งงบการเงินและรายงานของ

ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญดังกล่าวอาจมี

อทิธพิลที่ไม่เหมาะสมต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้ซ่ึงรายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานถึง 

4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ียังช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้อง
2
 
 
ซ่ึงก าหนดให้ผู้สอบบัญชีหลีกเล่ียงการเช่ือมโยงข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีเช่ือว่ามีข้อผิดพลาดหรือ

ท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือนในสาระส าคัญ ข้อความหรือข้อมูลที่ได้รับการตกแต่ง ไม่ว่าจะโดยประมาท

เลินเล่อ หรือละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่ก  าหนดให้ต้องแสดงไว้ ซ่ึงการละเว้นหรือปิดบังข้อมูลท าให้เข้าใจ

คลาดเคล่ือนได้ 

 

                                                           

1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี” 

2
  ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ค าช้ีแจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ในส่วนที่ 4 ย่อหน้าที่ 110.2 
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5. ข้อมูลอื่นอาจรวมถึงจ านวนเงินหรือรายการอื่นที่ มี วัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน เพ่ือสรุปหรือให้

รายละเอยีดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัจ านวนเงินหรือรายการอื่นในงบการเงิน และจ านวนเงินอื่นหรือรายการอื่น

ซ่ึงเป็นความรู้ที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากการตรวจสอบ ข้อมูลอื่นอาจรวมถึงเร่ืองอื่นด้วย 

6. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลอื่น (นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบต่อการรายงานที่

เกี่ยวข้อง) ให้ถือปฏบัิติโดยไม่ค านึงว่าผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นก่อนหรือภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

7. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่น าไปใช้กบั 

(ก)  การประกาศข้อมูลทางการเงินเบ้ืองต้น หรือ 

(ข)  เอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสอืช้ีชวน 

8. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ไม่ใช่งานที่ให้ความเช่ือมั่นต่อ

ข้อมูลอื่นหรือก าหนดภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซ่ึงความเช่ือม่ันเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น 

9. กฎหมายหรือข้อบังคับอาจก าหนดภาระหน้าที่เพ่ิมเติมส าหรับผู้สอบบัญชีในเร่ืองเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

นอกเหนือไปจากขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

วนัถอืปฏิบติั 

10. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลัง

วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

วตัถุประสงค ์  

11.  วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีในการอ่านข้อมูลอื่น คือ  

(ก)  เพ่ือพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นและงบการเงินหรือไม่ 

(ข)  เพ่ือพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นและความรู้ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

จากการตรวจสอบหรือไม่ 

(ค)   เพ่ือตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเม่ือผู้สอบบัญชีระบุว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญเกิดข้ึน หรือ

เม่ือผู้สอบบัญชีตระหนักว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และ 

(ง)   เพ่ือรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 
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ค าจ ากดัความ 

12. เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี ค าศัพทต่์อไปนี้มีความหมายดังน้ี 

(ก)  รายงานประจ าปี หมายถึง เอกสารหรือชุดของเอกสารที่จัดท าข้ึนโดยปกติเป็นประจ าทุกปีโดย

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏิบัติ   

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าของ (หรือผู้มีส่วนได้เสียที่คล้ายคลึงกัน) มีข้อมูลเกี่ยวกับ           

การด าเนินงานของกิจการและผลประกอบการของกิจการและฐานะทางการเงินตามที่ก  าหนดไว้ใน 

งบการเงิน รายงานประจ าปีได้รวมหรือมาพร้อมกับงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่อ      

งบการเงินน้ันและมักจะรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการพัฒนาของกิจการ แนวโน้มในอนาคตและ ความเสี่ยง

และความไม่แน่นอน สารจากส่วนงานก ากับดูแลของกิจการ และรายงานซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองใน  

การก ากบัดูแลไว้ด้วย  (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1-ก5) 

(ข)  การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลอื่น - การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของ

ข้อมูลอื่นมีอยู่เมื่อข้อมูลอื่นแสดงไม่ถูกต้องหรือท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน (รวมถึง 

การละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที ่จ า เป็นต่อการท าความเข้าใจอย่างเหมาะสมในเรื่องที ่มี         

การเปิดเผยไว้ในข้อมูลอื่น) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก6-ก7) 

(ค)   ข้อมูลอื่น หมายถึง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (นอกเหนือจาก   

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินดังกล่าว) ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี

ของกิจการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก8-ก10)  

ขอ้ก าหนด 

การไดม้าซ่ึงขอ้มูลอื่น     

13. ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก11-ก22) 

(ก)  ก าหนด โดยการปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับเอกสารหรือชุดของเอกสารซ่ึงประกอบด้วย

รายงานประจ าปี และลักษณะแผนงานของกจิการ และเวลาในการออกเอกสารหรือชุดเอกสารดังกล่าว 

(ข)  จัดเตรียมงานอย่างเหมาะสมร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้ได้รับเอกสารหรือชุดเอกสารประกอบด้วย    

รายงานประจ าปีชุดสดุท้ายอย่างทนัเวลา และหากเป็นไปได้ ให้ได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

(ค)  ขอหนังสอืรับรองจากผู้บริหาร เมื่อผู้สอบบัญชีจะได้รับเอกสารหรือชุดเอกสารตามที่ก  าหนดในข้อ (ก) 

บางส่วนหรือทั้ งหมดภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าเอกสารหรือชุดเอกสารซ่ึง

ประกอบด้วยรายงานประจ าปีชุดสุดท้ายจะน าส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีเมื่อมี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

ปฏบัิติตามวิธทีี่ก  าหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีให้เสรจ็สิ้นก่อนที่กิจการจะออกเอกสารน้ัน 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก22) 
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การอ่านและการพจิารณาขอ้มูลอื่น   

14. ผู้สอบบัญชีต้องอ่านข้อมูลอื่นและในการอ่านนั้น ผู้สอบบัญชีต้อง (อ้างถึงย่อหน้า ก23-ก24)  

(ก) พิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นและงบการเงินหรือไม่ โดยพ้ืนฐานใน   

การพิจารณาน้ี ผู้สอบบัญชีต้องประเมินความสอดคล้อง เปรียบเทยีบจ านวนเงินหรือรายการอื่นใน

ข้อมูลอื่นที่ถูกเลือก (ซ่ึงเป็นจ านวนหรือรายการเดียวกัน หรือในรูปแบบสรุป หรือให้รายละเอียด

มากขึ้ น ส าหรับจ านวนเงินหรือรายการอื่นในงบการเงิน) กับจ านวนเงินน้ันหรือรายการอื่นน้ันใน

งบการเงิน และ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก25-ก29) 

(ข) พิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นและความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชี ในบริบทของหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับและข้อสรุปที่ได้การตรวจสอบหรือไม่  

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก30-ก36) 

15.   ในขณะที่อ่านข้อมูลอื่นตามย่อหน้าที่ 14 ผู้สอบบัญชีต้องมีความระมัดระวังว่ามีข้อบ่งช้ีว่าข้อมูลอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก24 และ ก37-ก38) 

การตอบสนองเมื่อปรากฏว่าอาจมีความขดัแยง้ของขอ้มูลที่มีสาระส าคญัหรือขอ้มูลอื่นอาจมีการแสดง

ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั   

16. หากผู้สอบบัญชีระบุว่าอาจมีความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระส าคัญ (หรือตระหนักได้ว่าข้อมูลอื่นอาจมี

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ) ผู้สอบบัญชีต้องปรึกษาหารือเร่ืองดังกล่าวกับ

ผู้บริหาร และปฏบัิติวิธปีฏบัิติอื่นหากพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือสรุปให้ได้ว่า (อ้างองิย่อหน้า ก39-ก43) 

(ก)   ข้อมูลอื่นมกีารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

(ข)  งบการเงินมกีารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

(ค) มีความจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องปรับความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจกาจให้เป็น

ปัจจุบันหรือไม่ 

การตอบสนองเมือ่ผูส้อบบญัชีสรุปไดว่้าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  

17. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้อง

ร้องขอให้ผู้บริหารแก้ไขข้อมูลอื่นนั้น  

(ก)  หากผู้บริหารเหน็ด้วยกบัการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องสรุปให้ได้ว่ามีการแก้ไขแล้ว หรือ 

(ข)  หากผู้บริหารปฏิเสธการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ใน   

การก ากบัดูแลและร้องขอให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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18. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่นที่ได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และข้อมูลอื่นน้ันไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องภายหลังจากได้สื่อสารเร่ือง

ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างเหมาะสม รวมถึง         

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก44) 

(ก)  การพิจารณาถึงผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีหรือการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

เกี่ยวกับแผนที่ ผู้สอบบัญชีได้วางไว้เพ่ือระบุถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญใน

รายงานของผู้สอบบัญชี (ดูย่อหน้าที่  22(จ)(2)) หรือ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก45) 

(ข)  การถอนตัวจากงานตรวจสอบ หากการถอนตัวดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ภายใต้กฎหมายหรือ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก46-ก47) 

19. หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่นที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีต้อง 

(ก)  ปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ าเป็นตามแต่สถานการณ์ หากมีการแก้ไขข้อมูลอื่นให้ถูกต้องแล้ว หรือ 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก48)  

(ข)  ด าเนินการตามที่ เห็นว่าเหมาะสมตามสิทธิและภาระผูกพันตามกฎหมายของผู้สอบบัญชี          

หากภายหลังการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแล้วไม่มีการแก้ไขข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง     

เพ่ือน าเสนอการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องกับผู้ใช้ที่

รายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานถึงอย่างเหมาะสม (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก49-ก50) 

การตอบสนองเมือ่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินหรือมีความจ าเป็น

ทีผู่ส้อบบญัชีตอ้งปรบัปรุงการท าความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนั   

20. หากผู้สอบบัญชีสรุปผลการปฏิบัติงานตามวิธีการในย่อหน้าที่ 14-15 ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน หรือมีความจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีต้องปรับความเข้าใจใน

กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการให้เป็นปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องตอบสนองอย่างเหมาะสมให้

เป็นไปตามมาตรฐานฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก51) 

การรายงาน   

21. รายงานของผู้สอบบัญชีต้องรวมส่วนที่แยกแสดงภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลอื่น” หรือหัวข้ออื่นตาม       

ความเหมาะสม ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี เมื่อ 

(ก) ผู้สอบบัญชีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่น ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ         

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

(ข)  ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการอื่นที่

ไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (อ้างถึงย่อหน้า ก52) 
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22. เมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมส่วนของ “ข้อมูลอื่น” ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 21 ไว้ ส่วนน้ีต้องรวม 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ ก53) 

(ก)   ข้อความแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลอื่น 

(ข)   การระบุว่า 

(1)  ข้อมูลอื่น (ถ้าม)ี ได้รับโดยผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และ 

(2)   ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลอื่น (ถ้ามี) 

ที่คาดว่าจะได้ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ค)  ข้อความแสดงว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และ ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงไม่

แสดงความเหน็ (หรือจะไม่แสดงความเหน็) จากการตรวจสอบหรือให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

(ง)   รายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการอ่าน การพิจารณาและการรายงาน     

ต่อข้อมูลอื่นตามที่ก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี และ 

(จ)  หากผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้มี 

(1)  ข้อความว่าผู้สอบบัญชีไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องรายงาน หรือ 

(2)  ข้อความอธิบายถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องใน

ข้อมูลอื่น หากผู้สอบบัญชีสรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

23. หากผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบมีเง่ือนไขหรือเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705
3
  ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซ่ึงท าให้ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็น

แบบที่เปล่ียนไปส าหรับข้อความที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22 (จ) (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก54-ก58) 

การรายงานทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั    

24. หากมีกฎหมายหรือข้อบังคับเป็นการเฉพาะ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีอ้างถึงข้อมูลอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยใช้รูปแบบหรือถ้อยค าเฉพาะ รายงานของผู้สอบบัญชีต้องอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชีเฉพาะใน

กรณีที่รายงานของผู้สอบบัญชีได้รวมเร่ืองดังต่อไปนี้ ไว้เป็นอย่างน้อย (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก59) 

(ก) การระบุว่าผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(ข) ค าอธบิายถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น และ 

(ค) ค าบรรยายอย่างชัดเจนที่ระบุถึงผลของงานของผู้สอบบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์น้ี 

 

 

                                                           

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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เอกสารหลกัฐาน    

25.  ในการปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230
4
 ซ่ึงน ามาใช้กับมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ี  ผู้สอบบัญชีต้องรวมเร่ืองดังต่อไปนี้ ไว้ในเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ 

(ก)  การบันทกึวิธปีฏบัิติที่ใช้ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี และ 

(ข)  ข้อมูลอื่นชุดสดุท้ายซ่ึงผู้สอบบัญชีใช้ปฏบัิติงานตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

การน าไปปฏิบติัและค าอธิบายอืน่ 

ค าจ ากดัความ 

รายงานประจ าปี (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12 (ก))   

ก1. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏิบัติ อาจก าหนดเน้ือหาของรายงานประจ าปีและช่ือที่ใช้ใน        

การอ้างองิเป็นการเฉพาะ อย่างไรกต็าม เน้ือหาและช่ือที่ใช้อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

ก2. รายงานประจ าปีโดยปกติจะจัดท าเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตาม หากงบการเงินที่ตรวจสอบมี        

รอบระยะเวลาน้อยหรือมากกว่าหน่ึงปี รายงานประจ าปีอาจมีการจัดท าเพ่ือให้ครอบคลุมรอบระยะเวลา

เดียวกนักบังบการเงิน 

ก3.   ในบางกรณี รายงานประจ าปีของกิจการอาจเป็นเอกสารฉบับเดียวและใช้ช่ือว่าเป็น “รายงานประจ าปี” 

หรือโดยใช้ช่ืออื่น  หรือในกรณีอื่น กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏิบัติ อาจก าหนดให้กิจการ

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกิจการและผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินดังที่แสดงใน 

งบการเงิน (เช่น รายงานประจ าปี) ต่อผู้เป็นเจ้าของ (หรือผู้มีส่วนได้เสียที่คล้ายคลึงกัน) ซ่ึงอาจเป็น

เอกสารฉบับเดียว หรือเป็นเอกสารสองฉบับหรือมากกว่าซ่ึงรวมกันขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน  

ตัวอย่างของเอกสาร ซ่ึงขึ้นอยู่กบักฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏบัิติในแต่ละประเทศ โดยรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี มีดังน้ี 

  รายงานของผู้บริหาร ค าอธิบายของผู้บริหาร รายงานการสอบทานการด าเนินงานและการเงิน 

หรือการรายงานอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล (ตัวอย่างเช่น รายงานของ

กรรมการ) 

  สารจากประธานกรรมการ 

  สารจากส่วนงานก ากบัดูแลกจิการ 

  รายงานการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

                                                           

4
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 “เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ” ย่อหน้าที่ 8-11 
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ก4. รายงานประจ าปีอาจจัดข้ึนในรูปแบบของรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือรายงานทางอิเลก็ทรอนิกส ์รวมถึง

การแสดงในเวบ็ไซต์ของกิจการเพ่ือให้ผู้ใช้น าไปใช้ได้  เอกสารหรือชุดของเอกสารอาจตรงกับค าจ ากัด

ความของรายงานประจ าปี โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบที่ผู้ใช้จะน าไปใช้ได้ 

ก5.   รายงานประจ าปีอาจมีความแตกต่างในลักษณะ วัตถุประสงค์และเน้ือหาจากรายงานอื่นๆ ดังเช่น 

รายงานที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มหรือรายงานที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็น       

การเฉพาะ (แม้ว่ารายงานดังกล่าวก าหนดให้เป็นรายงานสาธารณะ) ตัวอย่างของรายงานเหล่าน้ันเมื่อมี

การออกเป็นเอกสารเด่ียว ซ่ึงโดยปกติจะไม่ใช่ส่วนหน่ึงในชุดของเอกสารที่ประกอบข้ึนเป็นรายงาน

ประจ าปี (ขึ้นอยู่กบักฎหมาย ข้อบังคับ หรือประเพณีปฏบัิติ)และจึงไม่ถือเป็นข้อมูลอื่นในขอบเขตของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ได้แก่ 

  รายงานตามกฎหมายหรือส าหรับอุตสาหกรรม (เช่น รายงานความเพียงพอของเงินกองทุน 

(capital adequacy reports)) ซ่ึงอาจจัดท าขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมการธนาคาร การประกันภัย 

กองทุนบ านาญ 

  รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate social responsibility reports) 

  รายงานเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability reports) 

  รายงานความหลากหลายและโอกาสที่เทา่เทยีมกนั (Diversity and equal opportunity reports) 

  รายงานความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์ (Product responsibility reports) 

  รายงานการปฏบัิติด้านแรงงานและสภาพการท างาน (Labor practices and working conditions reports) 

  รายงานสทิธมินุษยชน (Human rights reports) 

การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลอื่น (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12 (ข))  

ก6.  เมื่อมีการเปิดเผยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงในข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นอาจละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจในเหตุการณ์น้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลอื่นอ้างถึงตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน

หลัก (key performance indicators) ที่ใช้โดยผู้บริหาร การละเว้นตัวช้ีวัดที่ใช้โดยผู้บริหารไปตัวหน่ึง

อาจช้ีให้เหน็ว่าข้อมูลอื่นก าลังท าให้เกดิความเข้าใจคลาดเคล่ือนได้ 

ก7.   แนวคิดเกี่ยวกบัความมีสาระส าคัญอาจมีการกล่าวถึงในแม่บทเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น และถ้าเป็นดังน้ัน แม่บท

ดังกล่าวอาจให้กรอบเพ่ือการอ้างอิงแก่ผู้สอบบัญชีในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญภายใต้

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี  อย่างไรกต็าม ในหลายกรณีอาจไม่มีแม่บทซ่ึงกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ

ความสาระส าคัญของข้อมูลอื่น ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นลักษณะที่ผู้สอบบัญชีสามารถ

ใช้เป็นกรอบอ้างองิในการก าหนดว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลอื่นมีสาระส าคัญ  



 

 9    TSA 720 (ปรับปรงุ) 

 

 

  ความมีสาระส าคัญพิจารณาในบริบทของความต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้โดยรวม             

มีการคาดการณ์ ว่า ผู้ใช้ ข้อมูลอื่ นจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับ ผู้ใช้งบการเ งิน ดัง น้ัน อาจมี             

การคาดการณ์ว่าผู้ใช้อ่านข้อมูลอื่นเพ่ือเป็นบริบทประกอบงบการเงิน 

  การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัความมีสาระส าคัญค านึงถึงสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง โดยพิจารณาว่าผู้ใช้ได้รับอิทธิพลจากผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่  ทั้งน้ี ไม่ใช่ทุกเร่ืองของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่จะมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้ 

  การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ดังน้ัน การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวอาจค านึงถึงลักษณะหรือขนาดของรายการซ่ึงข้อมูลอื่นที่

อยู่ในบริบทประกอบรายงานประจ าปีของกจิการ 

ขอ้มลูอื่น (อา้งถึงย่อหนา้ที ่12 (ค))   

ก8.   ภาคผนวก 1 ได้รวมตัวอย่างของจ านวนเงินหรือรายการอื่น ซ่ึงอาจรวมในข้อมูลอื่น 

ก9.  ในบางกรณี แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็น            

การเฉพาะเจาะจง แต่อนุญาตให้การเปิดเผยน้ันอยู่นอกงบการเงินได้
5 
 การเปิดเผยดังกล่าวซ่ึงก าหนดไว้

ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน ดังน้ัน การเปิดเผยน้ันไม่เป็น

ข้อมูลอื่นตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ก10.  ข้อมูลในภาษาทางอเิลก็ทรอนิกส์เพ่ือการรายงานทางธุรกิจ (eXtensible Business Reporting Language 

- XBRL) ไม่ใช่ข้อมูลอื่นตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

การไดม้าซ่ึงขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 13)   

ก11.  การก าหนดเอกสารหรือชุดเอกสารซ่ึงคือหรือประกอบข้ึนเป็นรายงานประจ าปี บ่อยคร้ังที่พบว่ามี         

การก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ข้อบังคับหรือประเพณีปฏิบัติ  ในหลายกรณี ผู้บริหารหรือผู้มี

หน้าที่ในการก ากบัดูแลอาจมีการออกชุดของเอกสารซ่ึงรวมกันเป็นรายงานประจ าปี หรืออาจมีข้อผูกพันว่า

จะออกเอกสารน้ัน อย่างไรกต็าม ในบางกรณีอาจไม่ได้มีการก าหนดเอกสารที่ประกอบข้ึนเป็นรายงาน

ประจ าปีไว้อย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่าว ช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ของเอกสาร (และส าหรับใคร) เป็นเร่ือง

ที่อาจเกี่ยวข้องกบัการก าหนดของผู้สอบบัญชีว่า เอกสารใดคือหรือประกอบข้ึนเป็นรายงานประจ าปี 

                                                           

5
  ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” อนุญาตให้การเปิดเผยในบางเร่ืองตาม

ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวสามารถท าได้ทั้งในงบการเงินหรือสามารถอ้างอิงถึงจากงบการเงินไปยังรายงานอื่นๆ 

เช่น รายงานความเหน็ของผู้บริหารหรือรายงานความเสี่ยงที่มีให้กบัผู้ใช้งบการเงินตามเง่ือนไขเช่นเดียวกนัและมีให้ในเวลาเดียวกนักบังบการเงิน 
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ก12.  เมื่อรายงานประจ าปีได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (เช่นที่อาจเกิดข้ึน

ในประเทศที่มีภาษาราชการมากกว่าหน่ึงภาษา) หรือเม่ือรายงานประจ าปีจัดท าข้ึนหลายชุดภายใต้

กฎหมายที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหน่ึงแห่ง)      

อาจพิจารณาว่ารูปแบบของ “รายงานประจ าปี” หน่ึงชุดหรือหลายชุด เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลอื่น 

กฎหมายหรือข้อบังคับภายในประเทศอาจมีแนวทางปฏบัิติที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองน้ี 

ก13.  ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานประจ าปี  ผู้สอบบัญชี

อาจสื่อสารกบัผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ในเร่ือง 

  ความคาดหวังของผู้สอบบัญชีในการได้รับรายงานประจ าปีชุดสุดท้าย (รวมถึงเอกสารที่ประกอบ

ขึ้ นเป็นรายงานประจ าปี) อย่างทันเวลาก่อน วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงจะท าให้       

ผู้สอบบัญชีสามารถปฏบัิติงานตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีแล้วเสรจ็ก่อนวันที่

ในรายงานของผู้สอบบัญชี หรือหากไม่สามารถเป็นไปได้ที่จะแล้วเสรจ็ กใ็ห้สามารถท าให้ได้เร็ว

ที่สดุเทา่ที่จะปฏบัิติได้ และก่อนที่กจิการจะออกข้อมูลน้ัน 

  ผลกระทบที่เป็นไปได้เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก14. การสื่อสารที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ ก13 อาจเหมาะสม ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  เป็นการสอบบัญชีคร้ังแรก 

  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

  เมื่อคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก15. เมื่อผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นผู้อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลอื่นของกิจการ ข้อมูลอื่นชุดสุดท้ายเป็น

เอกสารที่ต้องได้รับการอนุมัติเพ่ือเผยแพร่โดยผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล 

ก16. ในบางกรณี รายงานประจ าปีของกจิการอาจเป็นเอกสารเดียวที่ต้องเผยแพร่ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ

ข้อบังคับหรือวิธปีฏบัิติในการรายงานของกิจการในระยะเวลาอันสั้นภายหลังรอบระยะเวลาการรายงาน

ของกิจการซ่ึงมีให้ผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี ในอีกหลายกรณี อาจไม่มี     

การก าหนดให้ต้องเผยแพร่เอกสารดังกล่าวจนกระทั่งเวลาต่อมาหรือ  ณ เวลาที่กิจการเลือก      

ซ่ึงอาจมีสถานการณ์เมื่อรายงานประจ าปีของกิจการเป็นชุดเอกสาร ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดหรือวิธีปฏบัิติ

ในการรายงานโดยกจิการซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัช่วงเวลาในการเผยแพร่น้ัน 

ก17. ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อาจมสีถานการณ์ที่กจิการก าลังพิจารณาจัดท าเอกสารซ่ึงอาจเป็นส่วน

หน่ึงของรายงานประจ าปีของกิจการ (ตัวอย่างเช่น รายงานโดยสมัครใจ (voluntary report) ต่อผู้มี  

ส่วนได้เสีย) แต่ผู้บริหารไม่สามารถยืนยันถึงวัตถุประสงค์หรือช่วงเวลาของเอกสารน้ันแก่ผู้สอบบัญชี 

ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถทราบวัตถุประสงค์หรือช่วงเวลาของเอกสารดังกล่าว เอกสารน้ันไม่ถือเป็น

ข้อมูลอื่นตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 
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ก18.  การได้มาซ่ึงข้อมูลอื่นอย่างทันเวลาก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีช่วยให้ท าการปรับเปล่ียนที่

จ าเป็นต่องบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีหรือข้อมูลอื่น ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเหล่าน้ี  หนังสือตอบ

รับงานตรวจสอบ
6 
อาจมีการอ้างอิงถึงข้อตกลงกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลอื่นแก่ผู้สอบบัญชีอย่าง

ทนัเวลา และถ้าเป็นไปได้ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก19. หากมีข้อมูลอื่นให้แก่ ผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์ของกิจการเท่า น้ัน ชุดของข้อมูลอื่ นที่ ได้ รับจากกิจการ

นอกเหนือไปจากการได้รับโดยตรงจากเวบ็ไซต์ เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องซ่ึงผู้สอบบัญชีปฏบัิติวิธีปฏบัิติให้

เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีไม่มีความรับผิดชอบภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีในการหาข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลอื่นซ่ึงอาจแสดงอยู่ในเวบ็ไซต์ของกิจการ หรือปฏบัิติวิธีปฏิบัติ

ใดๆ เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลอื่นแสดงในเวบ็ไซต์ของกิจการอย่างเหมาะสมหรือมีการถ่ายโอนข้อมูลหรือ

แสดงทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างเหมาะสม 

ก20. การไม่ได้รับข้อมูลอื่นบางอย่างหรือทั้งหมดไม่ได้เป็นการขัดขวางผู้สอบบัญชีในการลงวันที่หรือการออก

รายงานของผู้สอบบัญชี 

ก21. เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีไม่ได้ถูกก าหนดให้

ต้องปฏบัิติวิธปีฏบัิติให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 6 และ 7 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560
7
 

ก22. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580
8
 ก าหนดและให้แนวทางในการใช้หนังสือรับรอง ตามย่อหน้าที่ 13 (ค) 

ก าหนดให้ได้รับหนังสือรับรองเกี่ยวกับข้อมูลอื่นซ่ึงจะได้รับภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีถูก

น าไปใช้สนับสนุนความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติวิธีปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามก าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีอาจพบประโยชน์ในการร้องขอหนังสือรับรอง 

ส าหรับตัวอย่างต่อไปนี้  

  ผู้บริหารแจ้งแก่ผู้สอบบัญชีถึงเอกสารทั้งหมดที่คาดว่าจะเผยแพร่ซ่ึงอาจรวมเป็นข้อมูลอื่น  

  งบการ เง ินและข้อม ูลอื ่นที ่ผู้สอบบ ัญช ีได้ร ับก ่อนว ันที ่ในรายงานของผู้สอบบ ัญช ีมี           

ความสอดคล้องกนั และข้อมูลอื่นปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ และ 

  เกี่ยวกับข้อมูลอื่นซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่ได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงผู้บริหารมี

ความต้ังใจที่จะจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลอื่นดังกล่าว และช่วงเวลาของการเผยแพร่ที่คาดไว้  

 

                                                           

6
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” ย่อหน้าที่ ก23 

7
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน” 

8
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง”  
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การอ่านและการพจิารณาขอ้มูลอื่น (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14-15) 

ก23. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
9
  ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้  

การสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ การคงไว้ซ่ึงการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพใน

การอ่านหรือการพิจารณาข้อมูลอื่น เช่น การรับรู้ว่าผู้บริหารอาจคาดการณ์ความส าเรจ็ของแผนงานสูง

เกนิจริงและต้องตระหนักถึงความขัดแย้งของข้อมูลกบั 

(ก) งบการเงิน หรือ 

(ข) ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

ก24. มาตรฐานการสอบบัญ ชี ร หัส 220
10
 ก าหนดให้ ผู้สอบบัญชีที่ รับ ผิดชอบงานตรวจสอบมี             

ความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดของกฎหมายและข้อบังคับ ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ปัจจัยที่อาจน ามาใช้ในการก าหนดสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อ

ข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 14-15 รวมถึง 

  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  สมาชิกกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายงาน มีความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ

เพ่ือระบุถึงความขัดแย้งระหว่างข้อมูลอื่นและความรู้น้ัน 

  ระดับของดุลยพินิจที่ มี ส่วนร่วมในการตอบสนองต่อข้อก าหนดของย่อหน้าที่  14-15 

ตัวอย่างเช่น การปฏบัิติวิธีปฏิบัติเพ่ือประเมินความสม ่าเสมอของจ านวนเงินในข้อมูลอื่นว่าเป็น

จ านวนเดียวกันกับจ านวนเงินในงบการเงินอาจไม่พบหากท าโดยสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบที่มีประสบการณ์น้อย 

  ในกรณีของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ อาจมีความจ าเป็นในการสอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการ

ภายในกลุ่มเพ่ือการตอบสนองต่อข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกบักจิการภายในกลุ่มน้ัน 

การพิจารณาวา่มีความขดัแยง้ทีมี่สาระส าคญัระหวา่งขอ้มูลอื่นและงบการเงินหรือไม่ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ก)) 

ก25. ข้อมูลอื่นอาจรวมจ านวนเงินหรือรายการอื่นๆ ซ่ึงตั้งใจว่าจะเหมือนกัน เพ่ือเป็นการสรุปผลหรือให้

รายละเอยีดเกี่ยวกบัจ านวนเงินหรือรายการอื่นๆ  ที่มากกว่าในงบการเงิน  ตัวอย่างของจ านวนเงินหรือ

รายการอื่นๆ อาจรวมถึง 

  ตาราง แผนภมิู หรือกราฟ แสดงข้อมูลที่มาจากงบการเงิน 

                                                           

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ 15 

10
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 “การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน” ย่อหน้าที่ 15 (ก) 
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  การเปิดเผยโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับยอดคงเหลือหรือบัญชีที่มากกว่าแสดงในงบการเงิน เช่น 

รายได้ของปี พ.ศ. 25x1 ประกอบด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์ ก จ านวน XXX ล้านบาท และจาก

ผลิตภัณฑ ์ข จ านวน YYY ล้านบาท 

  ค าอธิบายของผลทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนารวมเป็น XXX ล้านบาท ในปี 

พ.ศ. 25x1 

ก26. ในการประเมินความสอดคล้องของจ านวนเงินหรือรายการอื่นในข้อมูลอื่นที่ถูกเลือกกับงบการเงิน ไม่มี

ข้อก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเปรียบเทยีบจ านวนเงินหรือรายการอื่นในข้อมูลอื่นทั้งหมด ซ่ึงเป็นจ านวน

หรือรายการเดียวกนั หรือในรูปแบบสรุป หรือให้รายละเอยีดมากขึ้น ส าหรับจ านวนเงินหรือรายการอื่น

ในงบการเงิน กบัจ านวนเงินน้ันหรือรายการอื่นๆ น้ันในงบการเงิน 

ก27. การเลือกจ านวนเงินหรือรายการอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพ ปัจจัยเกี่ยวกบัการดุลยพินิจรวมถึง 

 ความมีนัยส าคัญของจ านวนเงินหรือรายการอื่นในบริบทที่แสดงว่าอาจมีผลกระทบต่อ

ความส าคัญซ่ึงผู้ใช้ได้จากจ านวนเงินหรือรายการอื่นน้ัน (ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนที่ส าคัญหรือ

จ านวนเงินที่ส าคัญ) 

 ปัจจัยในเชิงปริมาณ ขนาดของจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับบัญชีหรือรายการใน       

งบการเงินหรือข้อมูลอื่นซ่ึงมีความเกี่ยวข้อง 

 ความออ่นไหวของจ านวนเงินหรือรายการอื่นในข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น การจ่ายผลตอบแทนโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑแ์ก่ผู้บริหารอาวุโสของกจิการ 

ก28. การก าหนดลักษณะและขอบเขตของวิธีปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 14(ก) เป็น

เร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการรับรู้ถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีภายใต้

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ซ่ึงไม่ใช่งานที่ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่นหรือก าหนดให้มีภาระหน้าที่ที่

ต้องได้ความเช่ือมั่นเกี่ยวกบัข้อมูลอื่น  ตัวอย่างของวิธปีฏบัิติรวมถึง 

  ส าหรับข้อมูลที่ต้ังใจจะให้เหมือนกันกับข้อมูลในงบการเงิน ให้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลกับ 

งบการเงิน 

  ส าหรับข้อมูลที่ตั้งใจที่จะให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับการเปิดเผยในงบการเงิน ให้ท า 

การเปรียบเทียบถ้อยค าที่ใช้และพิจารณาความมีนัยส าคัญของความแตกต่างของค าที่ใช้และ

ความแตกต่างน้ันให้ความหมายโดยนัยที่แตกต่างกันหรือไม่ 

  การได้รับรายงานกระทบยอดระหว่างจ านวนเงินในข้อมูลอื่นและจ านวนเงินในงบการเงินจาก

ผู้บริหาร และ 

o  ให้เปรียบเทยีบรายการในรายงานกระทบยอดกบังบการเงินและข้อมูลอื่น และ 

o  ให้ตรวจสอบว่าการค านวณในรายงานกระทบยอดเป็นการค านวณที่ถูกต้อง 



 

 14    TSA 720 (ปรับปรงุ) 

 

 

ก29. การประเมินความสอดคล้องของจ านวนเงินหรือรายการอื่น ๆ ในข้อมูลอื่นที่ถูกเลือกกับงบการเงิน

ได้รวมถึงการประเมินลักษณะของการน าเสนอรายการน้ันๆ เปรียบเทยีบกบังบการเงิน 

การพิจารณาวา่มีความขดัแยง้ทีมี่สาระส าคัญระหว่างขอ้มูลอื่นและความรูที้ไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 14(ข)) 

ก30. ข้อมูลอื่นอาจรวมจ านวนเงินหรือรายการซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

(นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  14(ก)) ตัวอย่างของจ านวนเงินหรือรายการดังกล่าว        

อาจรวมถึง 

  การเปิดเผยข้อมูลของจ านวนหน่วยที่ผลิตหรือตารางแสดงผลสรุปการผลิตตามภมูิศาสตร์ 

  ข้อความว่า บริษัทได้มีการแนะน าผลิตภัณฑ ์ก และผลิตภัณฑ์ ข ในระหว่างปี 

  รายงานสรุปที่ต้ังของสถานด าเนินงานหลักของกิจการ เช่น ศูนย์กลางการด าเนินงานหลักของ

กจิการอยู่ในประเทศ ก และมีสถานด าเนินงานในประเทศ ข และประเทศ ค 

ก31. ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรวมถึงความเข้าใจในกิจการและสภาพแวดล้อมของ

กิจการซ่ึงรวมถึงการควบคุมภายในที่ได้รับตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)
11
        

ซ่ึงก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซ่ึงความเข้าใจ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองที่มาได้ซ่ึงความเข้าใจต่อไปนี้  

(ก) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอื่น 

(ข) ลักษณะของกจิการ 

(ค) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี 

(ง) วัตถุประสงค์และกลยุทธข์องกจิการ 

(จ) การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของกจิการ และ 

(ฉ) การควบคุมภายในของกจิการ 

ก32. ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจรวมเร่ืองที่มีลักษณะเป็นเร่ืองในอนาคตด้วย 

ตัวอย่างเช่น โอกาสทางธุรกิจและกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงผู้สอบบัญชีพิจารณาเมื่อมีการประเมิน

ข้อสมมติที่ใช้โดยผู้บริหารในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม หรือ

เมื่อมีการประเมินเกี่ยวกบัการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการโดยผู้บริหาร 

ก33. ในการพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นและความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจมุ่งเน้นเร่ืองในข้อมูลอื่นที่มีความส าคัญเพียงพอที่การแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงของข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองดังกล่าวน้ันอาจมีสาระส าคัญ 

                                                           

11
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ โดย

การท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ” ย่อหน้าที่ 11-12 
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ก34. ในหลายเร่ืองในข้อมูลอื่น การระลึกได้ถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับและข้อสรุปจากการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีอาจจะเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญ

ระหว่างข้อมูลอื่นและความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือไม่ การมีประสบการณ์

และความคุ้นเคยกับแง่มุมส าคัญของการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่มากขึ้ นเพียงใด จะท าให้มีโอกาส

มากย่ิงข้ึนที่การระลึกของผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่มีความเกี่ยวข้องจะเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจ

สามารถพิจารณาว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญระหว่างข้อมูลอื่นกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีในแง่ของการระลึกของผู้สอบบัญชีถึงการปรึกษาหารือกับผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการ

ก ากับดูแล หรือการพบประเด็นจากวิธีการปฏิบัติงานระหว่างการตรวจสอบ เช่น การอ่านรายงาน      

การประชุมของคณะกรรมการ โดยไม่จ าเป็นต้องกระท าการอื่นใดต่อไป 

ก35. ผู้สอบบัญชีอาจก าหนดว่าการอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องหรือการท า         

การสอบถามสมาชิกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญหรือไม่  

ตัวอย่างเช่น 

  เมื่อข้อมูลอื่นอธิบายถึงแผนการหยุดสายการผลิตหลักและ แม้ว่าผู้สอบบัญชีจะตระหนักถึง

แผนการหยุดการผลิต ผู้สอบบัญชีอาจสอบถามสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่ึงเป็น

ผู้ปฏบัิติวิธกีารตรวจสอบในเร่ืองน้ี เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาของผู้สอบบัญชี ว่ามีรายละเอียดซ่ึง

มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

  เมื่อข้อมูลอื่นอธิบายถึงรายละเอียดที่ส าคัญของคดีความที่อยู่ในการตรวจสอบ แต่ผู้สอบบัญชีไม่

สามารถจดจ ารายละเอยีดเหล่าน้ันได้อย่างเพียงพอ การอ้างถึงเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบซ่ึง

ได้บันทกึสรุปรายละเอยีดเหล่าน้ันไว้เพ่ือสนับสนุนการระลึกของผู้สอบบัญชีอาจเป็นเร่ืองจ าเป็น 

ก36. การอ้างอิงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างไรกต็าม การอ้างอิงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องหรือสอบถาม

สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏบัิติงานตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเร่ืองที่

รวมอยู่ในข้อมูลอื่นอาจไม่ใช่เร่ืองที่จ าเป็น 

การระมดัระวงัในขอ้บ่งชี้ อื่นวา่ขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 15) 

ก37. ข้อมูลอื่นอาจรวมการปรึกษาหารือในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องกบังบการเงินและอาจนอกเหนือไปจากความรู้ที่

ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอื่นอาจรวมรายงานการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ของกจิการ 
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ก38. การมีความระมัดระวังในข้อบ่งช้ีอื่นว่าข้อมูลอื่นซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจาก    

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญจะช่วยให้       

ผู้สอบบัญชีสามารถปฏบัิติงานตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง

ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่ทราบได้ว่าเกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นที่ผู้สอบบัญชีเช่ือว่ามีการแสดงที่ผิดพลาดหรือ   

ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ ข้อความจัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หรือการละเว้นหรือปิดบัง

ข้อมูลที่จ าเป็นมีผลท าให้ข้อมูลอื่นท าให้เข้าใจผิดได้
12
 การมีความระมัดระวังในข้อบ่งช้ีอื่นว่าข้อมูลอื่นมี

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่อาจเกิดข้ึนอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีระบุเร่ือง

ดังกล่าวเป็น 

  ความแตกต่างระหว่างข้อมูลอื่นและความรู้ทั่วไปของสมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจาก

การอ่านข้อมูลอื่น นอกเหนือไปจากความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ ซ่ึงท าให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ หรือ 

  ความขัดแย้งกนัเองในข้อมูลอื่นอาจท าให้ผู้สอบบัญชีเช่ือได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

การตอบสนองเมื่อปรากฏว่าอาจมีความขดัแยง้ของขอ้มูลที่มีสาระส าคญัหรือขอ้มูลอื่นอาจมีการแสดง

ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 16) 

ก39. การปรึกษาหารือของผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญ (หรือข้อมูลอื่นมี

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ) อาจรวมการร้องขอให้ผู้บริหารจัดหาหลักฐานสนับสนุน

เกณฑ์ของการแสดงรายการในข้อมูลอื่นของผู้บริหาร  เมื่ออ้างอิงข้อมูลหรือค าอธิบายของผู้บริหาร 

ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความพึงพอใจว่าข้อมูลอื่นน้ันไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายของผู้บริหารอาจระบุถึงเกณฑ์พ้ืนฐานที่มีเหตุผลและเพียงพอ

เกี่ยวกับความแตกต่างในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุผล 

ก40. ในอีกทางหน่ึง การปรึกษาหารือกับผู้บริหารอาจให้ข้อมูลซ่ึงสนับสนุนข้อสรุปของผู้สอบบัญชีว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ก41. อาจเป็นการยากที่ผู้สอบบัญชีจะท้าทายผู้บริหารในเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจมากกว่าความเป็นจริง

ของเร่ือง อย่างไรกต็าม อาจมีหลายสถานการณ์ที่ผู้สอบบัญชีสรุปว่า ข้อมูลอื่นมีข้อมูลที่ขัดแย้งกับ 

งบการเงิน หรือขัดแย้งกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สถานการณ์เหล่าน้ันอาจ

เพ่ิมความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลอื่น งบการเงิน หรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

                                                           

12
  ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

– ค าช้ีแจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ในส่วนที่ 4 ย่อหน้าที่ 110.2 
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ก42. เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่น 

ลักษณะและขอบเขตของวิธีปฏบิัติอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีอาจปฏบิัติเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าข้อมูลอื่นมี     

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชีในสถานการณ์เหล่าน้ัน 

ก43. เมื่อเป็นเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี     

ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถประเมินการตอบสนองของผู้บริหารต่อการสอบถามของผู้สอบบัญชีได้อย่าง

เตม็ที่ แต่ข้ึนอยู่กับข้อมูลหรือค าอธิบายเพ่ิมเติมของผู้บริหารหรือการเปล่ียนแปลงในข้อมูลอื่นที่     

ท าโดยผู้บริหารในเวลาต่อมา ผู้สอบบัญชีอาจได้รับความพอใจว่าไม่มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญหรือ

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่นอีกต่อไป  เมื่อผู้สอบบัญชีไม่

สามารถสรุปได้ว่ามีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญหรือมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีอาจร้องขอให้ผู้บริหารขอค าปรึกษาจากบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม (เช่น ผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษากฎหมายของผู้บริหาร) ในหลายกรณี หลังการพิจารณา    

การตอบสนองจากการขอค าปรึกษาของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่นหรือไม่ ผู้สอบบัญชีอาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  

  การได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษากฎหมายของผู้สอบบัญชี 

  การพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี เช่น การอธบิายสถานการณ์เมื่อมีการถูกจ ากัด

ขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือ 

  การถอนตัวจากงานตรวจสอบ เม่ือการถอนตัวสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 

การตอบสนองเมือ่ผูส้อบบญัชีสรุปไดว่้าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

การตอบสนองเมือ่ผูส้อบบญัชีสรุปไดว้่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญก่อน

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18)   

ก44.  การด าเนินการของผู้สอบบัญชีเมื่อข้อมูลอื่นไม่ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องภายหลังการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน

การก ากับดูแลเป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจค านึงถึงเหตุผลที่ให้โดย

ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในการที่จะไม่แก้ไข ซ่ึงท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์

สุจริตและความซ่ือตรงของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เช่น เม่ือผู้สอบบัญชีสงสัยใน   

ความต้ังใจที่จะท าให้เข้าใจคลาดเคล่ือน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาด้วยว่ามีความเหมาะสมที่จะต้องได้รับ

ค าแนะน าทางกฎหมาย ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจถูกก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน

วิชาชีพอื่นๆ ในการสื่อสารเร่ืองดังกล่าวต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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การรายงานผลกระทบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ก))   

ก45. ในบางสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ยาก การไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงินอาจเหมาะสมเม่ือมีการปฏิเสธ

การแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่น อันท าให้เกิดข้อสงสัยใน

ความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาความน่าเช่ือถือของ

หลักฐานการสอบบัญชีโดยทั่วไป 

การถอนตัวจากงานตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ข))   

ก46. เมื่อการถอนตัวน้ันสามารถท าได้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ  การถอนตัวจากงานตรวจสอบอาจ

เหมาะสมเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการปฏิเสธการแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลอื่น อันท าให้เกิดข้อสงสัยในความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน    

การก ากับดูแล ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาความน่าเช่ือถือของหนังสือรับรองที่ได้รับจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน

การก ากบัดูแลในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้อพิจารณาเฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 18(ข))   

ก47. ในหน่วยงานภาครัฐ การถอนตัวจากงานตรวจสอบอาจไม่สามารถท าได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

อาจออกรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลโดยให้รายละเอียดของประเด็นหรืออาจด าเนินการอื่นๆ      

ตามความเหมาะสม 

การตอบสนองเมือ่ผูส้อบบญัชีสรุปวา่ขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี (อ้างถึงย่อหน้าที่ 19)   

ก48. ถ้าผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี และได้แก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญน้ันแล้ว     

วิธปีฏบัิติของผู้สอบบัญชีที่จ าเป็นต่อสถานการณ์  รวมถึงการให้ข้อสรุปว่าข้อมูลน้ันได้รับการแก้ไขแล้ว 

(ตามย่อหน้าที่ 17(ก)) และอาจรวมการสอบทานขั้นตอนการด าเนินการของผู้บริหารในการสื่อสารกับ

ผู้ที่เคยได้รับข้อมูลอื่นที่ออกไปก่อนหน้าให้ทราบถึงการปรับเปล่ียนดังกล่าว 

ก49. ถ้าผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลไม่เหน็ด้วยกับการแก้ไขข้อมูลอื่น การด าเนินการตามความเหมาะสม

เพ่ือให้ผู้ใช้ที่รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานถึงได้รับทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่

ไม่ได้รับการแก้ไขของข้อมูลอื่น เป็นเร่ืองของการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และผลกระทบ

จากกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะขอค าแนะน า

ทางกฎหมายถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของผู้สอบบัญชี  
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ก50. ถ้าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข การด าเนินการตาม

ความเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ใช้ที่รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานถึงได้รับทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม เม่ือกฎหมายและข้อบังคับอนุญาตให้ด าเนินการได้ 

รวมถึงตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

  การออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไขแก่ผู้บริหาร รวมถึงส่วนที่เปล่ียนแปลง

ตามย่อหน้าที่ 22 และการร้องขอให้ผู้บริหารน าส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับ

แก้ไขให้แก่ผู้ใช้ที่รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานถึง ในการด าเนินการน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาผลกระทบ (ถ้ามี) ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไข         

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีหรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชีอาจสอบทานขั้นตอนการด าเนินการของผู้บริหารในการน าส่งรายงานของผู้สอบบัญชี

ฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไขให้แก่ผู้ใช้ดังกล่าวด้วย 

  การท าให้ผู้ใช้ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายงานถึง ทราบถึงการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่น (ตัวอย่างเช่น การแจ้งเร่ืองดังกล่าวในที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น) 

  การสื่อสารกับหน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ไม่ได้รับการแก้ไข  หรือ 

  การพิจารณาผลกระทบต่อการรับงานต่อ (อ่านย่อหน้าที่ ก46) 

การตอบสนองเมื่อมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินหรือมีความจ าเป็นที่

ผูส้อบบญัชีตอ้งปรบัความเขา้ใจในกิจการและสภาพแวดลอ้มของกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 20) 

ก51. ในการอ่านข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีอาจได้ตระหนักถึงข้อมูลใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 

  ความเข้าใจในกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการของผู้สอบบัญชี ซ่ึงอาจบ่งช้ีถึงความจ าเป็นใน

การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีใหม่
13

 

  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

ที่ระบุได้ต่อการตรวจสอบและผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่ไม่ได้รับ      

การแก้ไข (ถ้ามี) ต่องบการเงิน
14

 

  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
15

 

 

                                                           

13
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 11 31 และ ก1 

14  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 “การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ” 

15
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ย่อหน้าที่ 10 และ 14 
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การรายงาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21-24)   

ก52. ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอาจ

พิจารณาถึงการระบุในรายงานของผู้สอบบัญชี ถึงข้อมูลอื่นซ่ึงผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับหลังวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลอื่นซ่ึงเป็นไปตามความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะรายงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อ

ผู้บริหารสามารถให้ค ารับรองแก่ผู้สอบบัญชีว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวจะออกภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ขอ้ความทีเ่ป็นตวัอย่าง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 21-22)   

ก53. ตัวอย่างการอธบิาย “ข้อมูลอื่น” ในรายงานของผู้สอบบัญชี ได้แสดงรวมไว้ในภาคผนวก 2 

การรายงานผลกระทบเมื่อความเห็นของผูส้อบบัญชีต่องบการเงินเป็นแบบมีเงื่อนไขหรือแบบงบการเงิน

ไม่ถูกตอ้ง (อ้างถึงย่อหน้าที่ 23)   

ก54. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไขหรือแบบงบการเงินไม่ถูกต้องอาจไม่มี

ผลกระทบต่อข้อความตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 (จ) ถ้าเร่ืองที่ เกี่ยวกับความเห็นของ    

ผู้สอบบัญชีที่เปล่ียนแปลงไปน้ันไม่ได้รวมหรือไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลอื่นและเร่ืองน้ันไม่มีผลกระทบใน

ส่วนของข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ความเหน็แบบมีเง่ือนไขต่องบการเงิน เน่ืองจากการไม่เปิดเผยข้อมูล

ผลตอบแทนกรรมการซ่ึงก าหนดไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อาจไม่มีผลกระทบ

ต่อการรายงานตามก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี  ในสถานการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการรายงานได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก55-ก58 

ความเหน็แบบมีเง่ือนไขเน่ืองจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน   

ก55. ในสถานการณ์ที่ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็นแบบมีเง่ือนไข การพิจารณาควรให้ข้อสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในเร่ืองที่เหมือนกัน หรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องกันกับ

เร่ืองที่ท  าให้ต้องให้ความเหน็แบบมีเง่ือนไขต่องบการเงินหรือไม่ 

ความเหน็แบบมีเง่ือนไขเน่ืองจากการถูกจ ากดัขอบเขต   

ก56. เมื่อมีการจ ากดัขอบเขตที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน ท าให้ผู้สอบไม่ได้รับหลักฐานการ

สอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว ในสถานการณ์เหล่าน้ี ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถ

สรุปได้ว่าจ านวนหรือรายการอื่นในข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองน้ีมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่นหรือไม่ ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงข้อความตามก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 22(จ) เพ่ืออ้างถึงการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาค าอธิบายของผู้บริหารใน

เร่ืองที่อยู่ในข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นเหตุท าให้ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเป็นแบบมีเง่ือนไข 

ดังที่ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข และผู้สอบบัญชียังต้องรายงานถึงการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่นที่ได้ระบุไว้ที่ยังไม่ได้แก้ไขด้วย 
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ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง   

ก57. ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ได้อธิบายเป็นการเฉพาะในวรรคเกณฑ์การแสดง

ความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นการแสดงให้เหน็ถึงการละเลยการรายงานเกี่ยวกับการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่นซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องระบุในรายงานของผู้สอบ

บัญชีให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 22(จ)(2) เมื่อความเหน็เป็นแบบงบการเงินไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีอาจ

จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงข้อความตามก าหนดในย่อหน้าที่ 22(จ) เช่น เพ่ือระบุถึงจ านวนเงินหรือ

รายการในข้อมูลอื่นซ่ึงมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญส าหรับเร่ืองในท านอง

เดียวกนัหรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องกนัซ่ึงมีผลท าให้ความเหน็เป็นแบบงบการเงินไม่ถูกต้อง 

การไม่แสดงความเหน็   

ก58. เม่ือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน การให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ รวมถึง

การกล่าวถึงข้อมูลอื่นอาจลดความส าคัญของการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยรวม ดังน้ัน 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 705 (ปรับปรุง) รายงาน

ของผู้สอบบัญชีไม่ต้องรวมส่วนของข้อมูลอื่นที่ต้องระบุตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการรายงานภายใต้

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

รายงานทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบั (อ้างถึงย่อหน้าที่ 24)   

ก59. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200
16
 อธิบายถึงการที่ผู้สอบบัญชีอาจต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

กฎหมายหรือข้อบังคับนอกเหนือไปจากมาตรฐานการสอบบัญชี  ซ่ึงในกรณีน้ี ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ใน

การใช้รูปแบบหรือถ้อยค าเฉพาะในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงอาจแตกต่างจากที่กล่าวไว้ในมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ี รายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกันเมื่อการตรวจสอบได้ปฏบิัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าเช่ือถือในประชาคมโลก โดยท าให้ระบุได้

ในทันทีว่า การตรวจสอบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก   เมื่อมีความแตกต่าง

ระหว่างข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับในการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลอื่นกับมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับน้ีเกี่ยวกบัรูปแบบหรือถ้อยค าในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่มีแต่ละองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 24 

รวมอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างน้อย รายงานของผู้สอบบัญชีอาจอ้างถึงมาตรฐานการสอบบัญชี 

ดังน้ัน ในสถานการณ์ดังกล่าว การพิจารณาให้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี 

ถึงแม้ว่ารูปแบบและถ้อยค าที่ใช้ในรายงานของผู้สอบบัญชีจะมีการก าหนดโดยข้อก าหนดในการรายงาน

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

                                                           

16
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่ ก55 
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ภาคผนวก 1 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 14 และ ก8) 

 

ตวัอย่างของจ านวนเงินหรือรายการอืน่ซ่ึงอาจรวมอยู่ในขอ้มูลอืน่ 

ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของจ านวนเงินหรือรายการอื่นซ่ึงอาจรวมอยู่ในข้อมูลอื่น ซ่ึงตัวอย่างน้ีไม่ใช่รายละเอียด

ทั้งหมด 

จ านวนเงิน 

 รายการในรายงานสรุปผลทางการเงินที่ส าคัญ เช่น ก าไรสุทธิ ก าไรต่อหุ้น เงินปันผล ยอดขายและ

รายได้จากการด าเนินงานอื่น และยอดซ้ือและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

 ข้อมูลการด าเนินงานที่เลือก เช่น ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองจากการด าเนินงานหลัก หรือยอดขาย

จ าแนกตามภมูิศาสตร์หรือสายผลิตภัณฑ์ 

 รายการพิเศษ เช่น การขายสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

รายการปรับปรุงภาษี ประมาณการหน้ีสินเพ่ือการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายใน

การปรับโครงสร้างองค์กร 

 สภาพคล่องและข้อมูลแหล่งเงินทุน เช่น เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ใน         

ความต้องการของตลาด เงินปันผล และหน้ี เช่น สญัญาเช่าการเงินและภาระผูกพันกบัผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

 จ านวนเงินเกี่ยวกบัการจัดการรายการนอกงบดุลและผลกระทบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 จ านวนเงินในการค า้ประกนั ภาระผูกพันตามสญัญา การเรียกร้องตามกฎหมายหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

และหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนอื่นๆ 

 การวัดมูลค่าทางการเงินหรืออัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราก าไรข้ันต้น ผลตอบแทนต่อทุนที่ใช้เฉล่ีย 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนดอกเบ้ียและอัตราส่วนหน้ีสิน 

บางอตัราส่วนเหล่านี้อาจกระทบยอดได้โดยตรงกบังบการเงิน 
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รายการอื่น 

 ค าอธบิายเกี่ยวกบัประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง 

 การระบุถึงกจิการที่เกี่ยวข้องกนัและรายละเอยีดของรายการค้ากบักจิการเหล่าน้ัน 

 การประกาศถึงนโยบายหรือวิธกีารของกจิการในการจัดการสนิค้า อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

หรือความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ีย เช่น การใช้สัญญาล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย หรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ 

 ค าอธบิายถึงลักษณะการจัดการนอกงบดุล 

 ค าอธิบายถึงการค า้ประกัน การชดเชย ภาระผูกพันตามสัญญา การด าเนินคดีกรณีความรับผิดตาม

กฎหมายหรือต่อสิ่งแวดล้อม และหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนอื่นๆ รวมถึงการประเมินเชิงคุณภาพของ     

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักจิการโดยผู้บริหาร 

 ค าอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับ เช่น ภาษีใหม่หรือกฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดล้อมใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกิจการหรือ

จะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อโอกาสทางการเงินในอนาคตของกจิการ 

 การประเมินเชิงคุณภาพของผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงเกิดขึ้ นในระหว่างงวดหรือจะมีผลกระทบในงวดถัดมา  

 รายละเอยีดทั่วไปเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมและแนวโน้มทางธุรกจิ 

 ภาพรวมของกลยุทธ ์

 รายละเอยีดของแนวโน้มของราคาตลาดของสนิค้าหรือวัตถุดิบหลัก 

 ความแตกต่างของอุปทาน อุปสงค์ และข้อก าหนดทางกฎหมายระหว่างภมูิภาค 

 ค าอธิบายถึงปัจจัยเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรในแต่ละส่วนงานที่เฉพาะเจาะจง

ของกจิการ 
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ภาคผนวก 2 

(อ้างถึงย่อหน้าที่ 21-22 และ ก53) 

ตวัอย่างของรายงานของผูส้อบบญัชีทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลอืน่   

 ตัวอย่างที่ 1 - รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่

พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่น 

 ตัวอย่างที่ 2 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกจิการที่เป็นกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชี

ได้รับข้อมูลอื่นบางส่วนก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นอีกส่วนภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

 ตัวอย่างที่ 3 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเห็นอย่างไม่มี เ ง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่ ไ ม่ใ ช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์              

เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นบางส่วนก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และไม่พบว่ามีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นอีกส่วนภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ตัวอย่างที่ 4 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกจิการที่เป็นกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชี

ไม่ได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่คาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ตัวอย่างที่ 5 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและ

สรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 
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 ตัวอย่างที่ 6 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการ  

จดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อน

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และมีการจ ากัดขอบเขตเกี่ยวกับรายการที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน

รวมซ่ึงมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น  

 ตัวอย่างที่ 7 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง ส าหรับกิจการไม่ว่าจะ

เป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่น

ทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และมีความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อข้อมูลอื่น  
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ตัวอย่างที่ 1 - รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกจิการไม่ว่าจะเป็นกจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่น 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ       

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600
1
) 

 งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม        

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ       

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน     

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
2
 

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
3
 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

 นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงานตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

 

 

                                                           

1
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600  “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” 

2
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การด าเนินงานต่อเนื่อง” 

3
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต”  การสื่อสารเรื่องส าคัญใน

การตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เทา่นั้น    
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจงบการเงิน
4
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ        

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ         

งบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

[เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ
5
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน 

ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ือง

เหล่านี้  

(ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701)]  

                                                           

4
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” 

5
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
6 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย [ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก

7
 แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน] 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงาน

ข้อเทจ็จริงน้ัน  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
8 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
9
– ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

 

 

 

 

                                                           

6
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

7
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพ่ือระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 

8
  ในตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบญัชี ค าว่า ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแล อาจใช้ค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททาง

กฎหมายในประเทศแทนได้ 

9
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน” 
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รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ……………..
10

] 

[ลายมือช่ือของผู้สอบบัญชี] 

[เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี] 

[ที่อยู่ของผู้สอบบัญชี] 

[วันที่] 

 

 

                                                           

10
 ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะน าไปสู่ประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่ 46) 
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ตัวอย่างที่ 2 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับ

ข้อมูลอื่นบางส่วนก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลอื่น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นอกีส่วนภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการซ่ึงเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

 งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม        

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ       

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน    

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นบางส่วนก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในข้อมูลอื่น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นอีกส่วนภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

 นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการรายงานตามที่ก  าหนด

โดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
11

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ  

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ         

งบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน 

ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ือง

เหล่านี้  

[ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701] 

                                                           

11
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น 
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
12 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก

13
 (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

และรายงาน ข ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

หากในการปฏบัิติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี ข้าพเจ้าสรุปได้

ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงน้ัน  ทั้งน้ี 

ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

[เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงาน ข  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลและ (อธิบายถึงการด าเนินการทีต่อ้งปฏิบติัในแต่ละ

ประเทศ)]
14 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
15 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)– ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

 

                                                           

12
 หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

13
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพ่ือระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 

14
 ย่อหน้าที่เพ่ิมขึ้ นน้ีอาจเป็นประโยชน์เมื่อผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่นซ่ึงได้รับ

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและมีภาระทางกฎหมายที่จะต้องมีการด าเนินการตอบสนองเป็นการเฉพาะ 

15
  หรือค าศพัทอ์ื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 700 (ปรบัปรุง) – ดตูวัอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบญัชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ……………..
16

 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

16
 ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานสอบบัญชี ซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ

กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะน าไปสู่ประเดน็เร่ืองความ

ปลอดภยัส่วนบุคคลที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 46) 
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ตัวอย่างที่ 3 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกจิการที่ไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับ

ข้อมูลอื่นบางส่วนก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญในข้อมูลอื่น และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นอกีส่วนภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกจิการซ่ึงไม่ใช่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดย

ใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

 งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการบัญชี (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีสรุปว่าความเหน็แบบที่ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม โดยอ้างอิงจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ       

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน     

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นบางส่วนก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื่นมีข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และคาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นอีกส่วนภายหลังวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องและตัดสนิใจไม่สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

 ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ในการรายงานอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ       

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ         

งบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
17
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นซ่ึงได้รับ ณ วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย 

[ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก
18
 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน]  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

                                                           

17
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

18
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่อระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

หากในการปฏบัิติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี ข้าพเจ้าสรุปได้

ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงน้ัน  ทั้งน้ี 

ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ต้องรายงาน 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
19 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)– ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี   

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่  

 

 

 

 

 

 

                                                           

19
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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ตัวอย่างที่ 4 – รายงานของผู้สอบบัญชีไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกิจการที่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีไม่ได้

รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่คาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นภายหลังวันที่ในรายงานของ  

ผู้สอบบัญชี 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการซ่ึงเป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้

แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

 งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม        

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ        

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน     

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื่นก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่คาดว่าจะได้รับข้อมูลอื่นภายหลัง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

 นอกเหนือไปจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบอื่นๆ          

ในการรายงานตามที่ก  าหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน
20 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ       

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ         

งบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน 

ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ือง

เหล่านี้  

[ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]  

                                                           

20
  ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม” ในกรณีที่ไม่มีหัวข้อที่สอง “รายงานตามข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น” 
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
21 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย [ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก

22
 แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน] ซ่ึงคาดว่ารายงาน ก จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

[เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงาน ก  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและ (อธิบายถึงการด าเนินการทีต่อ้งปฏิบติัใน

แต่ละประเทศ)]
23

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
24 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

 

 

 

                                                           

21
 หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

22
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพ่ือระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 

23
 ย่อหน้าที่เพ่ิมขึ้ นน้ีอาจเป็นประโยชน์เมื่อผู้สอบบัญชีระบุว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของข้อมูลอื่นซ่ึงได้รับ

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและมีภาระทางกฎหมายที่จะต้องมีการด าเนินการตอบสนองเป็นการเฉพาะ 

24
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 
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รายงานตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่น 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ…………….. 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 
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ตัวอย่างที่ 5 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่การแสดงความเห็นแบบที่เปล่ียนแปลงไป (รายงานแสดง

ความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข) ส าหรับกจิการไม่ว่าจะเป็นกจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและสรุปว่าข้อมูลอื่นมี

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

 การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ        

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบไม่ใช่

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

 งบการเงินจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีสรุปว่าการแสดงความเห็นแบบที่ไม่เปล่ียนแปลงไป (แบบไม่มีเง่ือนไข) เหมาะสม        

โดยอ้างองิจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ      

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน    

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง) 

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและสรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

 ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ในการรายงานอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จ ากดั (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ  

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ         

งบการเงินที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
25 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย [ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก

26
 แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน]  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี

ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ

ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

                                                           

25
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

26
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพ่ือระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 
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หากในการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงน้ัน  เน่ืองจากเร่ืองที่ได้อธิบายดังต่อไปน้ี ข้าพเจ้าจึงสรุปว่า

ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

[ค าอธิบายถึงการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญัในขอ้มลูอื่น]  

[เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ
27

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน 

ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเร่ือง

เหล่านี้  

[ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]] 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
28 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
 
 – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ……………..
29

] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 

 

                                                           

27
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น    

28
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

29
 ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผดิชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ

กจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะน าไปสู่ประเดน็เร่ืองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 46)   
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ตัวอย่างที่ 6 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการ         

จดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เม่ือผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี และมีการจ ากัดขอบเขตเกี่ยวกับรายการที่มีสาระส าคัญในงบการเงินรวมซ่ึงมี

ผลกระทบต่อข้อมูลอื่น  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

 การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการทั้งที่เป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ      

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบเป็น

การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

 งบการเงินรวมจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมในต่างประเทศ ผลกระทบที่เป็นไปได้ของรายการที่ไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอมีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจายไปในงบการเงินรวม (การแสดงความเหน็แบบมี

เง่ือนไขเหมาะสม) 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ      

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน     

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่

ท  าให้ต้องแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

 ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ในการรายงานอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค จ ากดั [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม] 

ความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย     

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง        

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมี

เง่ือนไข งบการเงินรวมข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และผล

การด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข  

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซ่ึงได้มาในระหว่างปีและ

บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 มีจ านวน XXX บาท 

และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ซ่ึงรวมอยู่ในก าไรของบริษัท กขค 

จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีจ านวน xxx บาท  ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

พ.ศ. 25x1 และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค จ ากัดในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ส าหรับปี เน่ืองจาก

ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท งจฉ จ ากัด  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึง

ไม่สามารถสรุปได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าของเงินลงทุนหรือส่วนแบ่งก าไรของบริษัทในก าไรสุทธิของ

บริษัท งจฉ จ ากดั หรือไม่เพียงใด 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ             

การตรวจสอบงบการเงินรวมที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตาม

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
30 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย [ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก

31
 แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน]  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น

มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

หากในการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเทจ็จริงน้ัน  ตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี

เง่ือนไข ข้าพเจ้าไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนในบริษัท งจฉ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1  และส่วนแบ่งก าไรของบริษัท กขค 

จ ากัด ในก าไรสุทธิของบริษัท งจฉ จ ากัด ส าหรับปี ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าวมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

[เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ
32

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวด

ปัจจุบัน ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบ    

งบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหาก

ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  นอกจากเร่ืองที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าได้

ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

[ค าอธิบายเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบแต่ละเรือ่งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 701]]  

 

 

                                                           

30
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

31
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพื่อระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 

32
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น    
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ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
33 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
 
 – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ……………..
34

] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

34
 ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะน าไปสู่ประเดน็เร่ืองความ

ปลอดภยัส่วนบุคคลที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 46) 
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ตัวอย่างที่ 7 – รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง ส าหรับกิจการไม่ว่าจะเป็น

กจิการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อน

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี้   

 การตรวจสอบงบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของกิจการทั้งที่เป็นกิจการจดทะเบียนหรือไม่ใช่กิจการ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร การตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)  

 งบการเงินรวมจัดท าโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป) 

 ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงค าอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 210 

 งบการเงินรวมมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ เน่ืองจากไม่ได้รวมงบการเงิน

ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในงบการเงินรวม การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญมี

ผลกระทบที่แผ่กระจายไปในงบการเงินรวม ผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงต่อ

งบการเงินรวมไม่สามารถระบุได้เน่ืองจากไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ (การแสดงความเห็นแบบ

งบการเงินรวมไม่ถูกต้องเหมาะสม) 

 ข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าปราศจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับความสามารถใน    

การด าเนินงานต่อเน่ืองของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  

 ได้สื่อสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 

 ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื่นทั้งหมดก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีและพบว่าข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่

ท  าให้ต้องแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อข้อมูลอื่น 

 ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินรวมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม 

 ผู้สอบบัญชีไม่มีหน้าที่ในการรายงานอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค [หรือระบุผู้รับรายงานที่เหมาะสม]  

ความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกตอ้ง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กขค จ ากัด และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย    

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง    

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า เน่ืองจากเร่ืองที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องมี

นัยส าคัญ งบการเงินรวมข้างต้นน้ีไม่ได้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x1 

และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมไม่ถูกตอ้ง 

ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ X กลุ่มบริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท งจฉ 

จ ากัด ซ่ึงกลุ่มบริษัทซ้ือกิจการมาในระหว่างปี พ.ศ. 25x1 ในการจัดท างบการเงินรวม เน่ืองจากไม่สามารถ

หาราคายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่มีสาระส าคัญของบริษัทย่อยบางรายการ ณ วันที่ซ้ือกิจการได้ 

บริษัทจึงบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีราคาทุน ซ่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กลุ่มบริษัท

ต้องรวมบริษัทย่อยน้ีในการจัดท างบการเงินรวมและบันทึกการซ้ือตามมูลค่า ยุติธรรมน้ัน  หากบริษัทจัดท า

งบการเงินรวมโดยน าบริษัท งจฉ จ ากัด มารวมด้วยน้ัน จะมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อส่วนประกอบ

ของงบการเงินรวมในหลายๆ ส่วนประกอบ  ผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการไม่น าบริษัทย่อย

ดังกล่าวมารวมไว้ไม่สามารถประเมินได้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ             

การตรวจสอบงบการเงินรวมที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตาม

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้   

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องของข้าพเจ้า 
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ขอ้มูลอื่น [หรือหวัขอ้อื่นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื่นนอกเหนอืไปจากงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชี”] 

ผู้บริหาร
35
เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย [ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน ก

36 
แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน]  

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น

มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏบัิติงานข้างต้น 

ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงาน

ข้อเทจ็จริงน้ัน  ตามที่ได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้องข้างต้น 

กลุ่มบริษัทต้องรวมบริษัท งจฉ จ ากัด ไว้ในการจัดท างบการเงินรวมและบันทึกการซ้ือตามมูลค่ายุติธรรม  

ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญด้วยเหตุเดียวกัน

เกี่ยวกับมูลค่าหรือรายการอื่นในรายงาน ก ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการไม่ได้รวมบริษัท งจฉ จ ากัด ไว้ใน

การจัดท างบการเงินรวม 

[เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ
37

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวด

ปัจจุบัน ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เร่ืองเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบ   

งบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหาก

ส าหรับเร่ืองเหล่านี้   นอกจากเร่ืองที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ว่างบการเงินรวมไม่ถูกต้อง 

ข้าพเจ้าได้ก าหนดเร่ืองที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

[ค าอธิบายเรื่องส าคัญในการตรวจสอบแต่ละเรื่องตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 701]] 

 

 

 

                                                           

35
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

36
  รายละเอยีดที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลอื่น เช่น รายงานของผู้บริหาร หรือสารจากประธานบริษัท อาจใช้เพ่ือระบุว่าข้อมูลอื่นคืออะไร 

37
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบก าหนดส าหรับกจิการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น    
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ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน
38 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
 
 – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

[น าเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที ่2 ในมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหสั 700 (ปรบัปรุง)] 

[ผูส้อบบญัชีทีร่บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ……………..
39

] 

[ลายมือชือ่ของผูส้อบบญัชี] 

[เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชี] 

[ทีอ่ยู่ของผูส้อบบญัชี] 

[วนัที]่ 

  

 

                                                           

38
  หรือค าอื่นที่เหมาะสมในความหมายของแม่บททางกฎหมายในประเทศ 

39
 ช่ือของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีซ่ึงรวมในรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ

กจิการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลที่จะน าไปสู่ประเดน็เร่ืองความปลอดภัยส่วน

บุคคลที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ซ่ึงเป็นไปได้ยาก (อ่านมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรงุ) ย่อหน้าที่ 46) 


